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51e jaargang no. 45
Oploswedstrijd: Tweezetten zijn niet altijd moeilijk. Deze is
van Samuel Loyd nog uit de voorvorige eeuw. Wit geeft mat
in 2 zetten. Oplossing: 1.
Dc2-h7.
Laatste avond: Na de eenmalige afwijkende speelavond
vorige week dinsdag sluiten
we vanavond het verenigingsjaar 2012 af met een
avondje Fischer Random
Chess onder leiding van wie
anders dan “Mister Fischer”
himself…... Nico Schoenmakers!! Volgende week
donderdag 3 januari beginnen we gewoon weer met veel plezier aan een nieuw schaakjaar. Ik wens u een hele fijne jaarwisseling!!
Rapidtoernooi De Toren: Al meteen op 5 januari 2013, op de
eerste zaterdag in het nieuwe jaar, kan er weer geschaakt
worden in Arnhem en wel bij het alom bekende Olympus
Rapid schaaktoernooi van De Toren. Een prettige manier om
in een prachtige schaakambiance elkaar een gelukkig Nieuwjaar te wensen. De inschrijving is reeds gestart. U kunt zich
opgeven via de site van De Toren! Ik hoop op 5 januari vele
ASV-ers bij dit prachtige toernooi onder de deelnemers aan
te treffen.
Externe competitie: Het aanbod aan teamverslagen was vorige week zo groot dat in deze laatste EP van dit jaar daarmee
een vervolg wordt gemaakt.
ASV-5 veel te sterk voor WDC: In de 3e ronde was ASV-5 in
Duiven een maatje te groot voor WDC. Na een op het oog
moeizame start won het vijfde met 2-6. Barth Plomp kwam
tegen Piet de Mol in een lange theoretische variant. De twee
spelers, die in de jaren ‘70 nog samen in ASV-1 speelden,
wikkelden af naar een eindspel van twee torens tegen dame,
waarbij Barth met de torens een pion minder had. De actieve
torens brachten De Mol echter in verwarring. De Duivenaar
koos voor een verloren pionneneindspel. Kort daarna scoorde
Coen Mekers zijn derde punt van het seizoen. Positioneel
leek het lange tijd niet helemaal in orde. Coen vond echter
via stukkenruil een weg naar een stelling met twee vrijpionnen. De tegenstander vond in die zeker niet verloren stelling
niet meer de goede zetten. Met een truc slaagde Coen erin te
promoveren. Ook Erik Wille won. Hij gunde zijn tegenstander de aanval en wachtte op een fout. En die kwam. Een
foutief stukoffer werd direct weerlegd. Jacques Boonstra
heeft de vorm van vorig seizoen vastgehouden. Jacques begreep de stelling beter dan zijn opponent. Pionwinst en vrij
stukkenspel zorgden voor een koningsaanval die met damewinst werd besloten. Paul Schoenmakers gaf een pion op de
damevleugel weg, maar kreeg wel initiatief. Zijn aanval werd
echter gestopt. Ook hier werd het twee torens tegen dame en
pion. Een remiseaanbod voorkwam een langdurig moeilijk
eindspel. Rob Huberts leek lange tijd overlopen te worden op
de damevleugel. Hij counterde echter fraai toen de stelling
open kwam. Ineens werkten alle stukken samen. Een mooie
zege was de beloning. Martin Weijsenfeld had een taaie
partij. In het eindspel deed onze man nog een winstpoging,
maar dat zat er niet in. Remise was zijn deel. Anne Paul Taal
moest opboksen tegen de sterkste Duivenaar. Dat ging lang
goed. Tegen de tijdnoodfase werd een penning hem echter
noodlottig. Stukverlies besliste. ASV-5 staat door deze zege
nog altijd een punt voor op De Elster Toren en laat dat nu de
Erik Wille
opponent zijn in de volgende ronde.
Gedetailleerde uitslag WDC - ASV-5: Maarten de Mol
(1971) - Anne Paul Taal (1948) 1-0; Piet de Mol (1847) Barth Plomp (1981) 0-1; Jeroen Kersten (1781) - Martin
Weijsenfeld (1869) ½-½; Edwin Peters (1700) - Erik Wille

donderdag 27 december 2012
(1943) 0-1; Ron Berendsen (1794) - Paul Schoenmakers
(1899) ½-½; Jaap Glazenburg (1770) - Rob Huberts (1848)
0-1; Victor Tichelman (1724) - Coen Mekers (1849) 0-1;
Peter Teunissen (1700) - Jacques Boonstra (1766) 0-1.
Eindstand 2-6.
ASV-6 eindigt onbeslist: Het zesde redde op het nippertje
een matchpunt tegen Schaakmaat uit Apeldoorn. In de slotpartij hield Rob van Belle stand in een toreneindspel met 2
pionnen minder. Dankzij ingenieus verdedigen en mede door
de tijdnood van beide spelers maakte Rob beide vijandelijke
pionnen buit en bereikte zo de remisehaven. De wedstrijd
werd geopend door onze topscorer Bent Schleipfenbauer aan
bord 8. Voor de derde keer wist hij zijn tegenstander in de
aanval te verschalken. Het wordt tijd dat Bent in deze vorm
aan een topbord wordt geplaatst. Theo van Amerongen
kwam na een grote afruil in een pionneneindspel terecht dat
hem helaas net geen winst bracht. Albert Marks bracht ons
op 2½ punt door via een stukoffer tegen een snellopende
pion zijn tegenstander voor een onoplosbaar probleem te
stellen. Twee punten voorsprong maar op de andere borden
zag het er niet goed uit. Marco Braam was aan bord 1 een
pion kwijtgeraakt en kwam in een steeds hopelozer stelling
terecht. Naast Marco verloor ook Xadya van Bruxvoort. Ze
begon inventief en kreeg een overwegende stelling in het
middenspel maar daar ging er ergens iets mis. Het eindspel
stond verloren en werd na enkele zetten opgegeven. Bij Robert Naasz bleef de strijd gelijk op gaan. Een terechte remise
en daarmee was het 3-3. De laatste 2 partijen zagen er niet
goed uit. Nico Schoenmakers had een pion verloren en ook
Rob van Belle zat in een stelling met een minuspion. Bij
Nico werd mede door tijdnood remise aangeboden door de
speler van Schaakmaat hetgeen direct werd aanvaard. Restte
de partij van Rob. Hij verloor een tweede pion, maar sneed
daarmee de koning af van de twee zwarte pionnen op de
damevleugel. Zijn tegenstander kon in de 2 minuten die
beiden op de klok hadden de winstweg niet vinden en Rob
veroverde uiteindelijk beide pionnen. Na het drama in Deventer in de vorige ronde kwam ASV-6 nu goed weg met dit
gelijkspel.
Theo van Amerongen
Gedetailleerde uitslagASV-6 - De Schaakmaat-1: Marco
Braam (1765) - Steven Braun (1761) 0-1; Robert Naasz
(1779) - Rob Izaks (1739) ½-½; Nico Schoenmakers (1794)
- John Brand (1646) ½-½; Rob van Belle (1754) - Rob
Amato (1644) ½-½; Albert Marks (1731) - Jan Bulthuis
(1583) 1-0; Theo van Amerongen (1811) - Hessel Hulleman jr. (1582) ½-½; Xadya van Bruxvoort (1525) - Sharon
Tolstra (1538) 0-1; Bent Schleipfenbauer - Jack Linders
(1553) 1-0. Eindstand 4-4.
Verlies voor ASV-7: Met 3 invallers toog ASV-7 naar het
centrum van Nijmegen, waar het een hele kunst is een parkeerplaats te bemachtigen. Jan Vermeer was het eerste klaar.
Hij liet een koningsaanval op zijn stelling toe en zijn tegenaanval op de damevleugel ging langzaam, maar zou wel
dwingend zijn geweest als zijn tegenstander niet een stuk had
geofferd met als resultaat eeuwig schaak. Pieter Verhoef
zette na de lange rokade van zijn tegenstander de aanval in.
Met scherp spel hield hij die gaande, maar toch sloeg de
aanval niet door en zo moest hij in remise berusten. Ruud
Verhoef speelde ook al een leuke partij. Hij offerde een stuk
en moest maar hopen dat de aanval doorsloeg. Na een misser
van zijn opponent kon hij de jacht op de vijandelijk koning
voortzetten. Dat leverde torenwinst en partijwinst op. Invaller René van Alfen speelde een prachtige partij. In de aanval
had hij twee stukken geofferd, maar bijna alle vijandelijke
stukken waren overbelast. Uiteindelijk won René groot materiaal terug en won deze mooie partij. Tijs van Dijk kwam
overwegend te staan, maar hij kreeg met een -in potentievijandelijke vrijpion te maken en koos eieren voor zijn geld
voor remise. 1½-3½ voor ASV-7, dat moest toch wel lukken

met nog drie partijen te gaan? Invaller Hans Derendorp had
de zaak dichtgemetseld en het stond potremise. Helaas opende Hans zelf de stelling en kwam er zelfs zeer goed uit. Maar
daarna maakte Hans toch beslissende fouten. Bob Kooij bleef
steeds een licht stellingvoordeel houden, dat uitmondde in
pionwinst. Maar in het eindspel ging het fout. Eerst verloor
hij een loper, die gedekt stond, maar er kon vanwege een
penning niet teruggeslagen worden en enkele zetten later kon
Bob zelfs mat geven maar helaas hij overzag het in tijdnood.
Invaller Hub Kusters speelde een degelijke pot die in remise
had moeten eindigen. Helaas miste hij in eindspel van toren
tegen toren en een randpion op h2 en de vijandelijke koning
op h1 in de tijdnoodfase de remiseweg en verloor helaas.
Daarmee werd het een nipte 3½-4½ nederlaag. Jan Vermeer
Gedetailleerde uitslag UVS-4 - ASV-7: Ismail Jamshedy
(1654) - René van Alfen (1774) 0-1; Marcel Verstappen
(1728) - Ruud Verhoef (1686) ½-½; Ruud van Roosmalen
(1704) - Jan Vermeer (1731) ½-½; Frans van den Hooven
(1659) - Tijs van Dijk (1736) ½-½; Wim Krabbendam
(1675) - Bob Kooij (1611) 1-0; Bert-Jan Boer (1642) - Pieter Verhoef (1434) ½-½; Onno Marres (1613) - Hub Kusters (--) 1-0; Wim de Jong (1600) - Hans Derendorp (1426)
1-0. Eindstand 4½-3½.
ASV-8 blijft ongeslagen: ASV-8 speelde op donderdag 13
december in de 3e ronde tegen De Schaakmaat-5.Met 2 invallers was het dit keer thuis en we mochten op zoek naar
onze eerste overwinning na twee gelijke spelen. Voor Hendrik van Buren was dit de tweede invalbeurt op rij en Hedser
Dijkstra viel in ondanks mogelijke vervoersproblemen. Dit
zou waarschijnlijk niet het geval zijn maar eenmaal op de
club aangekomen bleek dit toch zo te zijn. Dank Hedser dat
je er toch was! Het was een beetje balen toen even voor acht
uur bleek dat de tegenstander maar met vijf spelers was komen opdagen. Teamleider Jonathan van der Krogt besloot
zelf niet mee te doen. We begonnen dus met een reglementair punt aan bord 2. Op bord één speelde Hedser Dijkstra
een gelijkopgaande partij waarbij er voor beiden niets aan de
hand was. Herken je het dat je tijdens een partij aan het analyseren bent, je bedenkt dat je een bepaalde zet niet doet,
maar hem toch doet? Dat gebeurde Hedser. Hierdoor verloor
hij zijn partij. Lion de Kok speelde op bord drie. Ook hij had
een gelijkopgaande partij en opeens stond zijn tegenstander
mat. Toen ik de laatste keer naar hun bord keek, zag ik een
redelijke gelijkstaande stelling. Op bord vijf zag het er bij
Horst Eder toen helemaal niet goed uit. Horst had een voor
hem onwennige opening gespeeld en ging met een loperzet
de fout in. Door een venijnige pionzet met aanval op de dame (die dame dekte die loper), ging de loper er geforceerd af.
Het zag er vervolgens in het eindspel kansloos uit voor Horst
maar zijn tegenstander liet zich vanuit het niets matzetten.
Dat punt konden we goed gebruiken. Op bord zes had Hans
Derendorp het moeilijk. Zijn tegenstander bouwde langzamerhand de druk op en uiteindelijk verloor Hans. Het stond
nu 3-2. De overwinning was nog niet binnen. Op bord 4 was
Hendrik van Buren nog aan het spelen. Hij zette zijn tegenstander vast maar was nog zoekende om het af te kunnen
maken. Dit liet lang op zich wachten. Zijn tegenstander had
echter meer tijd nodig om te bedenken wat hij ging doen
tegen de dreigingen. Hendrik wachtte geduldig en zijn tegenstander kon uiteindelijk niets anders doen dan opgeven. De
eerste overwinning was binnen!
Jonathan van der Krogt
Gedetailleerde uitslag ASV-8 - De Schaakmaat-5: Hedser
Dijkstra (1682) - Zia Hadi (1607) 0-1; Jonathan van der
Krogt (1500) - N.O. 1-0 regl.; Lion de Kok (1437) - Jan van
Ommen (1553) 1-0; Hendrik van Buren (1545) - Hes Hulleman sr. (1386) 1-0; Horst Eder (1499) - Daniël Wolfers
(1514) 1-0; Hans Derendorp (1426) - Harald van Riessen
(1372) 0-1. Eindstand 4-2.
Keurig gelijkspel ASV-9: Het was een zware opgave. Ons
negende moest tegen Doetinchem-2, een team met een hogere rating. Voor een remise had ik vooraf graag willen tekenen. Na de wedstrijd was er echter iets van “jammer”. Toch
was de uitslag 3-3. Het begin was niet daverend. Omar Wase
werd snel van het bord geschoven. Hij was slachtoffer van
wijzigingen in het team van Doetinchem. Zijn tegenstander
verklaarde na afloop, dat hij niet op het zesde bord zou moeten zitten, maar op een van de topborden. Zekria trok de
stand echter weer recht. Hij won al snel een kwaliteit en
drukte meteen door. Zelf moest ik daarna remise nemen in
een pioneindspel met een pion meer. Mijn koning werd klem
gezet op de a-lijn en wit had meer tempi ter beschikking dan
ikzelf. Ook Henk Kuiphof moest uiteindelijk in remise berusten. Hij stond de hele partij gemakkelijker. Maar zwart hield
keurig alle gaten dicht. Dit hield hij lang vol. En toen kwam
de verrassing van de avond. Koen van Keulen speelde een

dijk van een partij. Hij manoeuvreerde keurig met een sterk
loperpaar. Toen hij zo de betere stand had bereikt mikte hij
beheerst op de witte pionnen en wist er een paar te veroveren. De tegenstander hield het verder voor gezien. Dat was
dus 3-2 voor ons en hoefde Hedser aan het topbord alleen
nog maar remise te spelen. Zat dat er in? Ruimschoots. Hij
stond de volle partij minstens gelijk, maar waarschijnlijk
zelfs minimaal beter. Dat werd later door Fritz bevestigd.
Hedser, die als het spannend wordt altijd weer de mooiste
vondsten doet, waarvan ik zelf denk: “Prachtig, dat had ik
niet gezien.” Hij zou de winst voor ASV wel binnenhalen.
Maar nu helaas een keer niet. In tijdnood moest hij na een
paardvorkje een volle loper inleveren. Zelfs toen was er nog
een kansje, want als hij met zijn laatste stuk de laatste vijandelijke pion had kunnen kapen zou het nog een eindspel van
loper en paard tegen koning geworden zijn. Maar helaas, dit
schouwspel werd iedereen onthouden. De Doetinchemmer
speelde het prachtig.
Hendrik van Buren
Gedetailleerde uitslag Doetinchem-2 - ASV-9: Bert Lenderink (1792) - Hedser Dijkstra (1682) 1-0; Benno Thomassen (1430) - Hendrik van Buren (1545) ½-½; Adri Maranus
(1659) - Henk Kuiphof (1562) ½-½; Gerard Ruckert (1615)
- Koen van Keulen (1423) 0-1; Gert-Jan Zonneveld (1575) Zekria Amani (1598) 0-1; Frans Kuggeleijn (1649) - Wase
Omar (--) 1-0. Eindstand 3-3.
ASV 12 behaalt klinkende overwinning: Ons 12e team moest
het op donderdag 13 december opnemen tegen De Toren-10.
Beide teams waren keurig op tijd aanwezig en dus kon de
strijd klokslag 20.00 uur beginnen. Als eerste zorgde Kees
van Keulen voor een 1-0 voorsprong. Spelend met wit opende Kees op z’n Sicilaans maar gaf bij de 12e zet pardoes een
loper weg. Volgens omstanders w.o. de teamleider stond
Kees toen reeds verloren. Echter, zijn tegenstander Peter kon
de hamer niet vinden om toe te slaan. En wat zag Kees tot
zijn verrassing (onbedoeld zoals hij eerlijk toegaf): kans voor
een messcherpe aanval. De tegenstander kon geen optimale
verdediging vinden waardoor deze aanval hem fataal werd en
hij moest opgeven. Jelle Noordhuis werd geconfronteerd met
een sterke aanval op de koningsvleugel. Wat hij ook probeerde hij zag geen kans de oprukkende centrumpionnen
tegen te houden. Toen ook nog zijn koningsloper in de isolatie werd gedrukt was de nederlaag een feit. Bij deze 1-1 stand
was Ko Kooman de volgende die het team weer aan de zo
gewenste voorsprong hielp. De opening resulteerde voor Ko
in een pionvoorsprong. Vervolgens werd nog een pion veroverd, maar door een paardvorkje verloor Ko de kwaliteit.
Echter, de partij stond toen al zeer gunstig en na het pardoes
weggeven van een toren door zijn tegenstander was de winst
binnen, 2-1. Koen was de volgende die de voorsprong vergrootte. De partij was nog maar net begonnen toen zijn tegenstander kort rokeerde. Koen zag kans zijn aanval volledig
op de koningsvleugel te richten. De druk werd zodanig dat
zijn tegenstander de Dame moest inleveren. 3–1. Clemens
speelde in zijn partij de doorschuifvariant van de Caro.Kann
wat hem in het middenspel een pionvoorsprong bezorgde.
Door druk uit te oefenen deed zijn tegenstander een onnauwkeurige zet waardoor Clemens de kwaliteit kon veroveren.
Door vervolgens nog een pion te veroveren stond hij feitelijk
gewonnen, maar Clemens is niet de enige speler die bij gewonnen stand onverwachte gulheid vertoont: hij gaf een
paard weg. Uiteindelijk kon Clemens toch door zorgvuldige
en geforceerde afruil van stukken de winst binnenhalen. 4-1
dus. Toen was alleen Danny nog aan het spelen. In het begin
van de partij kwam hij vrij snel en gemakkelijk 2 pionnen
voor. Door een niet goede lange rokade gaf hij het initiatief
toch nog aan zijn tegenstander. Het middenspel werd mede
daardoor nog even spannend maar in de eindfase was de
pionnenvoorsprong toch doorslaggevend en kon hij de partij
in winst omzetten. Eindscore dus 5-1.
Ko Kooman
Gedetailleerde uitslag ASV-12 - De Toren-10: Clemens
Wijman (--) - Walter Verhoef (--) 1-0; Koen van Keulen
(1423) - Jos v.d. Greef (--) 1-0; Ko Kooman (1453) - Jacques Derksen (--) 1-0; Kees van Keulen (1379) - Peter Hamers (1398) 1-0; Jelle Noordhuis (1243) - René Reulink (--)
0-1; Danny Hageman (--) - Gerjan Brands (1238) 1-0.
Eindstand 5-1.
Uitslagen 15e ronde interne competitie (18 december 2012):
Hoogland - R. Wille 1-0; Hogerhorst - E. Wille 1-0; Huizinga - van Amerongen ½-½; Vermeer - Mogendorff 1-0; Kuiphof - van Belle ½-½; Koeweiden - de Kok 1-0; Wijman Eder 0-1; Rijmer - Zuidema 0-1; de Goeij - Kees van Keulen
0-1; Visser - van Vlerken 0-1;
Uitslagen ASV-Bekercompetitie: Blok-N. Schoenmakers 1-0
(gespeeld via 2 rapidpartijen); Reulink - Boonstra 1-0; van
Buren - Derendorp ½-½; Viets - Kooij 0-1.

